VEDTÆGTER
FOR
SLAGELSE TURISTFORENING
CVR-nr: 34792720

§ 1 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Slagelse Turistforening.
1.2 Hjemsted er i Slagelse Kommune.
§2 Formål.
2.1 Slagelse Turistforening har til formål:
• At fremme turisterhvervet i Slagelse området mest muligt gennem at
samordne de offentlige og private turistinteressenter lokalt i Slagelseområdet.
• At opretholde et nært samarbejde med Slagelse Kommune, Visitvestsjælland
og private relevante private organisationer.
• At fremme ovennævnte formål gennem koordination og støtte af de aktiviteter,
der gennemføres og udvikles i lokalområderne i Slagelse, Korsør og
Skælskør.
§3 Medlemmer.
3.1 Som medlemmer optages alle borgere og virksomheder med bopæl i Slagelse
Kommune (Dette punkt udgår midlertidigt indtil bestyrelsen har truffet endelig
beslutning om, der skal være medlemmer i Slagelse Turistforening).
3.2 Hvert medlem har en stemme.
§4 Generalforsamling.
4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
4.2 Den årlige generalforsamling skal holdes i april måned.
4.3. Generalforsamlingen er åben for alle, men kun medlemmer af foreningen før. 01.
januar pågældende år har stemmeret på den ordinære generalforsamling. På
ekstraordinære generalforsamlinger har kun medlemmer, der er registreret som
medlemmer tre måneder før datoen for den ordinære generalforsamling, stemmeret.
4.4 Den ordinære generalforsamling indkaldes med tre ugers varsel.

4.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af foreningens beretning.
3. Aflæggelse af økonomisk årsrapport i revideret stand.
4. Indkomne forslag til behandling.
5. Fremlæggelse af budget for næstfølgende år.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
4.6 Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 4 skal være formanden i hænde
senest to uger før gennemførelsen af den årlige ordinære generalforsamling.
4.7 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når mindst 1/3 af medlemmerne
fremsætter ønske herom.
§5 Bestyrelsens sammensætning.
5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst fem medlemmer, således at mindst tre
medlemmer vælges i ulige år og mindst to medlemmer vælges i lige år.
§6 Bestyrelsen.
6.1 Bestyrelsen konstituere sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden, herunder
med mulighed for at nedsætte et forretningsudvalg.
6.2 Bestyrelsen kan supplere sig med særligt sagkyndige og interesserede/ad hoc
udvalg.
6.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmer er til stede. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
6.4 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt.
§7 Økonomi.
7.1 Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret.
7.2 Foreningen kan meddele prokura, herunder fastsætte rammer for dispositionsretten.
7.3 Årsrapporten revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor.
7.4 Kontingenter fastsættes i forbindelse med budgetfastsættelsen på den årlige
ordinære generalforsamling. (Dette punkt udgår midlertidigt indtil bestyrelsen har
truffet endelig beslutning om, der skal være medlemmer i Slagelse Turistforening).

§8 Vedtægtsændringer.
8.1 Vedtægtsændringer kan kun godkendes og vedtages, såfremt forslaget har været
indeholdt i dagsorden til den årlige ordinære generalforsamling.
8.2 Vedtægtsændringer kan kun godkendes såfremt 2/3 af de bestyrelsen er til stede og
stemmer for forslaget. I tilstedeværelsen medregnes modtagne fuldmagter, hvor
medlemmerne har mulighed for at fremsende en fuldmagt pr. medlem.
§9 Foreningens ophør.
9.1 Foreningens ophør kan kun besluttes på en særlig indkaldt generalforsamling med
dette punkt på dagsorden.
9.2 Beslutning om foreningens ophør skal vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer
og vedtages på to uafhængige og lovligt indkaldte generalforsamlinger.
9.3 Den sidste og opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af
foreningens midler.
9.4 Ved foreningens ophør overgives arkiv- og muligt billedmateriale til respektive
lokalhistorisk arkiv.
§10 Vedtægtsændringer/Kommunal godkendelse.
10.1 Ændringer til vedtægterne skal inden ikrafttræden tiltrædes af Slagelse Kommune.
§11 Ikrafttræden.
Vedtaget på bestyrelsesmøde 22 juni 2015.
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